CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
HOTĂRÂREA NR. 84
privind aprobarea și însușirea Programului anual al achizițiilor publice în anul 2018
Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 31.10.2018 la
care participă un număr de 12 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie,
Văzând că domnul Dieac Adrian este președinte de ședință,
Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către
viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai
privind aprobarea și însușirea Programului anual al achizițiilor publice în anul 2018;
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) şi art.121 alin. (1) şi alin. (2)
din Constituția României, republicată;
Având în vedere prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Având în vedere prevederile art. 7 alin (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea
nr. 287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 21, art. 24 şi art. 28 - art 31 din Legea cadru a
descentralizării nr. 195/2006;
Având în vedere prevederile art. 12 – art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice.
Având în vedere raportul Compartimentului achiziții publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr. 6932 din data de 26.10.2018;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi economico-financiare,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al Comunei
Oțeleni înregistrat la nr. 7086 din 31.10.2018;
Având în vedere că au fost respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională, prin publicarea în termenul legal a anunțului cu nr. 6197 din
21.09.2018 la sediul și pe site-ul instituției;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1). alin. (2) lit b) raportate la cele ale alin. (4)
lit. d) şi cele ale alin. (6) lit. a) punctele 11, 13 şi 14, combinate cu cele ale art. 121-127 şi art.
115 alin. (3) şi alin. (5) - alin. (7) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr
de 7 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea,
HOTĂRÂRE:

ART.1 - Se aprobă și se însușește Programul anual al achizițiilor publice al Comunei
Oțeleni în anul 2018, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Se autorizează Primarul comunei Oțeleni în a intreprinde demersurile
necesare pe lângă autorităţile îndrituite, în scopul implementării obiectivelor stabilite prin
prezentul program, precum şi ·în a emite orice acord, aviz sau autorizaţie prevăzută de lege, ca
atribuţie a Consiliului local.
ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului Comunei Oțeleni;
- Compartimentului achiziții publice;
- Compartimentului financiar-contabil;
- Instituției Prefectului Județului Iași;
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DIEAC ADRIAN

Oțeleni, 31 octombrie 2018

Contrasemnează pentru legalitate,
Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1),
Secretarul comunei
BENCHEA L. ROBERT

